Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20164979_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo:

Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:

00603481

DIČ:

2020372596

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK7275000000000025827813CEKOSKBX

Tel:

+421 259356342

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Boris Debrecký

Sídlo:

A. Kubinu 13, 91701 Trnava, Slovenská republika

IČO:

43260047

DIČ:

1077102807

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

0904819986

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Sanácia parkiet

Kľúčové slová:

renovácia, sanácia drevených parkiet, brúsenie a lakovanie parkiet,

CPV:

45442000-7 - Nanášanie ochranných vrstiev; 45453100-8 - Renovačné práce

Druh/y:

Stavebná práca; Tovar; Služba

Kategória služieb:

1. Opravy a údržba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Brúsenie a lakovanie parkiet o celkovej výmere 340 m2, tmelenie parkiet po vybrúsení, 1 x lak Pallman 320 základový, /
alebo ekvivalent podobnej kvality/ a 2x lak Pallman Extrém, /alebo ekvivalent podobnej kvality/ – povrchová úprava.
• Sanácia podláh /ďalej len brúsenie kazetových parkiet/ v priestoroch verejného obstarávateľa o výmere
340 m2. Požiadavka na extrémne tvrdú povrchovú úpravu podlahy, čo najviac odolnú stoličkám.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti
Podlepenie odutých častí parkiet, resp.
kaziet.
Brúsenie parkiet

Jednotka
doplnenie chýbajúcich častí

Minimum

Maximum

Presne

m2

340

m2

340

Tmelenie a špárovanie parkiet

m2

340

1 x základný lak, Pallman Extrém 320, alebo ekvivalent podobnej
kvality
2 x Vrchný lak, Pallman Extrém, alebo ekvivalent podobnej kvality

m2

340

m2

340

Soklové lišty (renovácia, resp. výmena)

m2

340
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Soklová lišta – lakovanie, demontáž a montáž, resp. výmena líšt

bm

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

40

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Splatnosť faktúr 30 dní
Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby ani platbu vopred Objednávateľ neposkytne.
Personálne zabezpečenie realizácie zákazky pracovníkmi tak, aby bol dodržaný termín ukončenia zákazky cca 80 h, požiadavka na
flexibilnosť zhotoviteľa, uskutočnenie prác v noci a v dňoch prac. pokoja.
Z hľadiska dodržania vysokej kvality brúsenia – dodávateľ musí brúsiť so strojmi značky LEGER –HUMEL, resp. obdobnými.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy s odbornou starostlivosťou, v požadovanej kvalite a množstve, v dohodnutom čase,
spôsobom, v rozsahu a v lehote uvedenej v zmluve.
Úspešný uchádzač je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu vrátane skutočnej škody, ušlého zisku a iných priamo alebo
nepriamo súvisiacich škôd, ktorá vznikne v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, právnych predpisov alebo
iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné.
Verejný obstarávateľ požaduje bez vyzvania do 24 hodín od uzavretia zmluvy a od doručenia oznámenia z EKS predložiť od
víťazného uchádzača zápis v Registri konečných užívateľov výhod podľa platného právneho poriadku.
Nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných
podmienok zákazky. Nedodržaním uvedených osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľ zákazku neprijme a odstúpi od
zmluvy.
Záručná doba na dielo je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými
stranami. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť oprávnené reklamácie vád diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 48
hodín od písomného uplatnenia reklamácie.
Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z
dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody, ktorá vznikne niektorej zo zmluvných strán
porušením dohodnutých zmluvných povinností.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica a číslo:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
21.3.2016 15:30:00 - 29.4.2016 15:30:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 300,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 300,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 9.3.2016 15:09:01
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Boris Debrecký
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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